
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 

 

Số:       /BDT-CSDT 
 

V/v phân bổ vốn viện trợ  

không hoàn lại của Chính phủ  

Ai Len năm tài khóa 2020  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày        tháng 01 năm 2022 
 

 

 

          Kính gửi: Sở Tài chính 

 

Căn cứ Công văn số 2104/UBDT-VPCTMTQG ngày 31/12/2021 của Ủy 
ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại các xã 

ĐBKK thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và 
MN giai đoạn 2021-2030 từ nguồn vốn viện trợ ODA không hoàn lại của Chính 

phủ Ai Len; 

Thực hiện Công văn số 120/VP-CNCD ngày 10/01/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thực hiện Công văn số 2104/UBDT-VPCTMTQG ngày 
31/12/2021 của Ủy ban Dân tộc. 

Ban Dân tộc đề nghị Sở Tài chính xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân 
bổ vốn cho UBND các huyện, để huyện kịp thời giao vốn cho các xã tiếp nhận viện 
trợ làm chủ đầu tư triển khai thực hiện các danh mục công trình cơ sở hạ tầng đảm 

bảo tiến độ, hiệu quả và đạt mục tiêu theo Thỏa thuận tài trợ đã ký giữa Chính phủ 
Việt Nam và Chính phủ Ai Len. (Đính kèm phụ lục danh mục công trình theo 

Công văn số 2104/UBDT-VPCTMTQG ngày 31/12/2021 của Ủy ban Dân tộc). 

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị quí Sở quan tâm phối hợp thực hiện./. 

  

 Nơi nhận:                                                                      
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (p/h); 
- BLĐ, các phòng; 
- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 
 

Hà Thanh Sơn 
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